REGLUGERÐ
um útfararþjónustu nr. 426/2006.
1. gr.
■Í reglugerð þessari merkir orðið útfararþjónusta sölu á vöru og þjónustu í
atvinnuskyni vegna útfara og undirbúnings þeirra.
□Útfararþjónusta (útfararstofa) getur verið í höndum einstaklinga, félaga,
stofnana eða annarra lögaðila, þ. á m. sóknarnefnda og kirkjugarðsstjórna. Þeir einir
mega reka útfararþjónustu er til þess hafa fengið leyfi dóms- og
kirkjumálaráðuneytisins. 1)
1) Sýslumaðurinn á Suðurlandi skal frá og með 1. janúar 2015 annast veitingu leyfa til útfararþjónustu, sbr. rgl. nr.

1152/2014, 7. gr. Á árabilinu 1. janúar 2007 til 31. desember 2014 var það sýslumaðurinn í Vík sem annaðist slíka
veitingu, sbr. rgl. 1127/2006, 1. gr.

2. gr.
■Umsókn um leyfi til starfrækslu útfararþjónustu skal vera skrifleg. Í henni skal
tilgreina svo glöggt sem verða má eftirtalin atriði:
1. Fullt nafn, kennitölu og lögheimili leyfisbeiðanda svo og forstöðumanns, ef
hann er annar en beiðandi.
2. Heiti væntanlegrar útfararþjónustu.
3. Aðalstarfsstöð og þjónustusvæði væntanlegrar útfararþjónustu.
4. Lýsingu á fyrirhugaðri starfsemi.
□Ef umsækjandi er lögaðili (þ.e. félag, stofnun, fyrirtæki, sóknarnefnd eða
kirkjugarðsstjórn), þarf að tilgreina einstakling (framkvæmdastjóra) sem
ábyrgðarmann um faglegan rekstur útfararþjónustunnar.

3. gr.
■Til þess að fá leyfi eða endurnýja leyfi til að reka útfararþjónustu þarf
umsækjandi:
1. Að hafa óflekkað mannorð.
2. Að vera búsettur hér á landi, vera lögráða og hafa forræði á búi sínu.
Búsetuskilyrðið gildir þó ekki um ríkisborgara þeirra ríkja, sem eru aðilar að
samningum um Evrópska efnahagssvæðið, enda séu viðkomandi ríkisborgarar
búsettir í EES-ríki. Sanna þarf ríkisborgararétt og búsetu í slíkum tilvikum.
3. Félög og fyrirtæki skulu vera skráð hér á landi og mega ekki vera bundin við
nauðasamninga eða bú þeirra undir gjaldþrotaskiptum.
4. Umsækjandi skal sýna fram á að hann hafi til að bera næga kunnáttu eða
þekkingu til að rækja starfann.
5. Umsækjandi skal undirrita siðareglur, sbr. 10. gr.

4. gr.
■Þess skal gætt við útfararþjónustu að starfið sé innt af hendi af alúð og með
háttvísi þar sem tillit skal tekið til trúar, siðferðiskenndar, óska og siðvenja hins látna
og aðstandenda. Þá skal starfsemin samræmast góðum viðskiptaháttum. Skulu
auglýsingar um starfsemina vera látlausar þar sem viðskiptavinum sé gerð grein fyrir
mismunandi þjónustu sem í boði er. Útfararþjónustu er skylt að leggja ávallt fram
bindandi kostnaðaráætlun um alla þætti þjónustunnar. Óheimilt er útfararþjónustu að
hafa samband við aðstandendur að fyrra bragði til að auglýsa eða markaðssetja
þjónustu sína.
5. gr.
■Útfararþjónusta skal unnin í góðri samvinnu við aðstandendur hins látna eða
þann sem fyrir útför stendur svo og þá aðila sem tengjast útförinni, svo sem presta,
hlutaðeigandi kirkjugarðsstjórn og eftir atvikum bálstofu.

6. gr.
■Útfararstjóri ber ábyrgð á því að starfsmenn útfararþjónustu hans kunni skil á
helstu þáttum í starfsemi útfararþjónustunnar og búi yfir þekkingu á lögum og
reglugerðum er lúta að andláti og útför. Útfararstjóri skal í því sambandi kappkosta
að starfsmenn hans sæki námskeið er kunna að vera í boði um mismunandi útfararsiði
og hefðir er ríkja samkvæmt helstu trúarbrögðum heims og að því er varðar frágang
líks og annan undirbúning að framkvæmd varðandi kveðjuathöfn og greftrun.

7. gr.
■Til starfseminnar skal útfararþjónusta hafa sérstaka skrifstofu, merkta bifreið
til líkflutninga og annan búnað sem nauðsynlegur telst til boðlegrar þjónustu.
Óheimilt er að nota bifreiðar útfararþjónustu til annars en þess sem tengist útför.
Ennfremur skal útfararstofan sýna fram á að hún geti útvegað þá aðstöðu sem hún
ræður ekki sjálf yfir, svo sem í líkhúsi. Á fámennum stöðum er heimilt að víkja frá
framangreindum skilyrðum.

8. gr.
■Starfsaðstaða útfararþjónustu skal vera innréttuð í samræmi við markmið
starfseminnar. Framganga og klæðaburður starfsmanna skal vera í samræmi við tilefni
þeirra verkefna, sem útfararþjónustan hefur með höndum.

9. gr.
■Útfararstjóri skal við leyfisveitingu undirrita þagmælskuheit um að þjónustan
verði rækt af tillitssemi, virðingu og umhyggju svo og að í heiðri verði höfð lög og
reglur sem um starfsemina gilda. Þá skal hann ennfremur sjá til þess að starfsmenn
útfararþjónustunnar undirriti þagnarheit, þar sem þeir heita því að skýra ekki
óviðkomandi frá því sem þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt á að fara.
Þagnarskylda þessi og ábyrgð hennar helst, þótt starfsmenn láti af störfum.
10. gr.
■Útfararstjórar skulu gangast undir siðareglur sem gilda fyrir útfararstofnanir
í Evrópu (EFFS). Siðareglurnar fylgja í íslenskri þýðingu í fylgiskjali I ásamt
skýringum.
11. gr.
■Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 1. mgr. 21. gr. laga nr. 36 4.
maí 1993 um kirkjugarða, greftun og líkbrennslu, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur
úr gildi reglugerð um sama efni nr. 232/1995, sbr. reglugerð nr. 381/1995, sbr. reglugerð
nr. 285/1999.

Fylgiskjal I.
Siðareglur Evrópusambands útfararþjónustustofnana
(EFFS – European Federation of Funeral Services).
■Landssambönd útfararstjóra, svæðissambönd útfararstjóra, útfararstjórar í
útfararstofnunum, sem eiga aðild að EFFS, samþykkja að hlíta eftirfarandi
starfsgreinarreglum og heita því:
1. óskoraðri faglegri samviskusemi, sem byggist á trúmennsku við fjölskyldur
er í hlut eiga,
2. einlægri virðingu fyrir trúarbrögðum og siðvenjum fjölskyldna,
3. að sérhverri fjölskyldu sé algerlega frjálst að velja sér útfararstjóra,
4. að fjölskyldur eigi rétt á upplýsingum um áætlaðan útfararkostnað,
5. fullkominni virðingu fyrir þagnarskyldu og að ekki verði misnotaðar
trúnaðarupplýsingar, 6. heiðarleika og trúmennsku í starfi,
7. fullkominni virðingu fyrir lögum, stjórnvaldsfyrirmælum og öllum reglum
sem varða greinina, innlendum sem alþjóðlegum,
8. að öll kynningarstarfsemi verð hlutlæg, heiðarleg og hófsöm,

9. stöðugri viðleitni til þess að færa þekkingu innan starfsgreinarinnar á æðra
stig,
10. trúmennsku í samskiptum við starfsbræður og starfssystur innanlands sem
utan,
11. að sérhver félagi í EFFS hafi jafnan hugfast að halda uppi orðstír
starfsgreinarinnar.
□Allir félagar sem í upphafi greinir staðfesta þessar starfsgreinarreglur sem
siðareglur sínar. Landsbundnar siðareglur skulu í það minnsta samræmast þessum
reglum.

Skýringar við einstaka töluliði:
1. a.

b.

c.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8. a.

Útfararstjóra ber skylda til að gæta hagsmuna aðstandenda og veita bestu
leiðbeiningar og þjónustu sem völ er á (sbr. 5. gr. í reglugerð um
útfararþjónustu, sem verður hér eftir kölluð reglugerðin).
Líkflutningamenn skulu virða tilfinningar aðstandenda, þegar andlát ber að í
heimahúsi, með því t.d. að gefa aðstandendum tækifæri til kveðjustundar við
dánarbeð og gæta þess þá sérstaklega að spyrja hvort kalla eigi til prest eða
forstöðumann trúfélags áður en lík er flutt af dánarstað.
Þeirrar meginreglu skal gætt við flutning á líki frá dánarstað í líkhús að
flutningamenn séu tveir.
Með vaxandi fjölmenningu mun reyna á þessa grein í auknum mæli. Þess skal
gætt að ekki sé farið út fyrir heimildir laga og reglugerðarinnar, sbr. 5. og 6. gr.
hennar. Útfararstjórum ber að leiðbeina aðstandendum í þessum efnum.
Útfararstjóri og/eða starfsmaður hans mega á engan hátt leita eftir beiðni um
útfararþjónustu frá aðstandendum né borga fyrir ábendingar á útfararstofu
sína.
Útfararstjóri skal láta aðstandendum í té verðskrá sem tilgreinir alla þætti
þjónustunnar, jafnt ódýra sem dýra. Verðskrá þessa má birta á heimasíðu
viðkomandi útfararþjónustu.
Sjá 9. gr. reglugerðarinnar. Að öðru leyti þarfnast greinin ekki skýringar.
Útfararstjórar og starfsmenn þeirra skulu í hvívetna gæta heiðarleika í starfi.
Ákvæði 2. tl. 3. gr. reglugerðarinnar er m.a. sett til að mæta tjóni sem
aðstandendur hafa orðið fyrir vegna hugsanlegs aðgæsluleysis útfararstofu eða
starfsmanns hennar.
Sjá 6. gr. reglugerðar. Að öðru leyti þarfnast greinin ekki skýringar.
Markaðssetning skal vera í samræmi við reglur samkeppnislaga og 4. gr.
reglugerðarinnar.

b.
9.

10.

Í auglýsingum skal ekki gefa upp verð þar sem það getur valdið misskilningi.
Ennfremur er óheimilt að auglýsa ókeypis þjónustu.
Útfararstjórar skulu hvetja starfsmenn sína til þátttöku í skipulögðum
námskeiðum er varða fagsvið sérhvers starfsmanns, sbr. 4. tl. 3. gr. og 6. gr.
reglugerðarinnar.
Útfararstjórar og starfsmenn þeirra mega ekki setja fram staðhæfingar eða sýna
hegðun, sem gefur ástæðu til réttlátrar gagnrýni á þá sjálfa eða stéttina.

